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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

1. Date generale 

În temeiul Regulamentului cu nr. 679 din 26 aprilie 2016 privind Protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date, UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINA VETERINARĂ CLUJ-

NAPOCA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile 

specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă 

persoană. 

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-

NAPOCA, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, Calea Mănăștur, nr. 3-5, Județul Cluj, vă 

informează de faptul că în momentul în care alegeți sa vă depuneți candidatura în vederea intrării 

în grupul țintă al proiectului “STUDENTUL DE AZI ANTREPRENORUL DE MÂINE” – 

Contract de finanțare Nr. OIPOSDRU NV 19730/23.12.2021, vă va solicita punerea la dispoziție 

a datelor cu caracter personal și exprimarea consimțământului dvs. pentru prelucrarea acestora. 

Având în vedere reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, 

introduse prin Regulamentul UE 679/2016, ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele membre UE, dorim să 

confirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastră personale în mod 

transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, 

regăsiți în continuare elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoașteți pe 

această temă. 

2. Definiții 

Date cu caracter personal (“Date Personale”) reprezintă orice informații privind o persoană 

fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 

identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi 
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nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe 

elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, date genetice, psihice, economice, 

culturale sau sociale.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni 

efectuate asupra Datelor Personale sau asupra seturilor de Date Personale, cu sau fără utilizarea de 

mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 

adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 

diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, 

ștergerea sau distrugerea. 

 

3. Categorii de date personale prelucrate și scopul prelucrării acestora 

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

va prelucra următoarele categorii de Date Personale, în cadrul selectării și înscrierii membrilor 

grupului țintă din cadrul proiectului “STUDENTUL DE AZI ANTREPRENORUL DE MÂINE” 

– Contract de finanțare Nr. OIPOSDRU NV 19730/23.12.2021: 

 Date de identificare (nume și prenume, CNP, serie și număr act de identitate/date  pașaport, 

data nașterii, cetățenia, semnătura, imaginea); 

 Date de contact (adresa de domiciliu/reședința, adresa de e-mail, număr de telefon); 

 Imagini foto și video din cadrul desfășurării activităților aferente proiectului “STUDENTUL 

DE AZI ANTREPRENORUL DE MÂINE” – Contract de finanțare Nr. OIPOSDRU NV 

19730/23.12.2021 

 Specimen de semnătură. 

 

4. Transmiterea datelelor cu caracter personal către părți terțe 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către societate pentru scopul indicat mai 

sus și sunt/vor fi comunicate numai furnizorilor de servicii incluse in proiect  și autorităților publice 

precum Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru Programul 

Operațional Capital Uman și altor instituții abilitate. 
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5. Durata păstrării datelor cu caracter personal 

În vederea asigurării conformității cu prevederile privind controlul și monitorizarea din 

partea instituțiilor abilitate, societatea va păstra datele cu caracter personal transmise, 5 ani de la 

data depunerii dosarelor de înscriere în grupul țintă. 

 

      6. Drepturile dumneavoastră privind protecția Datelor Personale 

 Dreptul de acces la date (reprezintă dreptul de a obține confirmarea faptului că se prelucrează 

sau nu datele cu caracter personal precum și dreptul de acces la aceste date); 

 Dreptul la rectificare (reprezintă dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate rectificarea sau 

completarea datelor inexacte sau incomplete); 

 Dreptul la ștergerea datelor “dreptul de a fi uitat” (reprezintă dreptul de a obține stergerea 

datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate); 

 Dreptul la restricționarea prelucrării (poate fi exercitat atunci când se aplică unul din 

următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor personale în scopul prelucrării, 

persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când societatea nu mai are nevoie de datele 

personale în scopul prelucrării dar persoana le solicită pentru constatarea, exercitarea sau 

apărarea unui drept în instanță); 

 Dreptul la portabilitatea datelor (constă în posibilitatea de a solicita transmiterea datelor 

personale); 

 Dreptul la opoziție (dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime 

legate de situația dvs. particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu 

excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare); 

 Dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea (reprezintă posibilitatea 

dvs. de a solicita societății de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare 

automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care privesc persoana 

vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; 

 Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea  ori restricționarea datelor cu 

caracter personal; 
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 Dreptul de a depune o pângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). 

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele dvs. cu caracter personal, inclusiv în 

vederea exercitării drepturilor menționate mai sus, puteți utiliza adresa de email: 

innotech.student@usamvcluj.ro. 

De asemenea, pentru a vă exercita dreptul de a vă să retrage consimțămâtul, puteți depune în 

orice moment o cerere scrisă, întemeiată, datată și semnată, la sediul UNIVERSITATEA DE 

ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA sau prin e-mail la adresa: 

innotech.student@usamvcluj.ro. Menționăm faptul că refuzul dvs. privind prelucrarea datelor 

personale determină imposibilitatea noastră de a întocmi dosarul de înscriere și astfel nu veți putea 

participa în activitățile proiectului. 

 

Data:                                                                                    

                                                                                             

                                                     Nume și prenume student:___________________________ 

                                                                             

           Semnătură:___________________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:innotech.student@usamvcluj.ro
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DECLARAȚIE – ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR  

CU CARACTER PERSONAL (GDPR) 

 

Având în vedere prevederile regulamentului (UE) 679 din 26 aprilie 2016 privind Protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind 

Protecția Datelor – RGPD), 

Subsemnatul/(a) ..................................................................................., cu domiciliul în 

localitatea ................................................, str. ............................................., nr. ..., bl. ......, sc. ...., 

ap. ......, județ ............................................. posesor al B.I./C.I. seria ...........nr. ..........., eliberat de 

................................................... la data de ......................................................................................., 

CNP ...................................................., telefon ................................................................................, 

e-mail .................................................................., declar că: 

Am fost informat/(ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. 

Am fost informat/(ă) cu privire la drepturile mele: - Dreptul de acces la date; - Dreptul la 

rectificare; - Dreptul la ștergerea datelor “dreptul de a fi uitat”; - Dreptul la restricționarea 

prelucrării; - Dreptul la portabilitatea datelor; - Dreptul la opoziție; - Dreptul de a nu fi supus unor 

decizi automatizate, inclusiv profilarea; - Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, 

ștergerea  ori restricționarea datelor cu caracter personal; - Dreptul de a depune o pângere în fața 

Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). 

Am fost informat/(ă) că datele mele cu caracter personal urmează să fie prelucrate și stocate 

de către UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-
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NAPOCA doar în scopurile prevăzute de legislație, în ceea ce privește calitatea mea de 

candidat/membru în cadrul grupului țintă al proiectului “STUDENTUL DE AZI 

ANTREPRENORUL DE MÂINE” – Contract de finanțare Nr. OIPOSDRU NV 

19730/23.12.2021. 

Am fost informat/(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în 

vederea întocmirii dosarului de înscriere în grupul țintă și în vederea participării la activitățile din 

cadrul proiectului “STUDENTUL DE AZI ANTREPRENORUL DE MÂINE” – Contract de 

finanțare Nr. OIPOSDRU NV 19730/23.12.2021. 

Am fost informat/(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate autorităților 

publice precum Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru Programul 

Operațional Capital Uman, furnizorilor de servicii incluse în proiect și altor instituții abilitate. 

Am fost informat/(ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am 

obligația de a aduce la cunoștința operatorului, respectiv UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE 

AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA, orice modificare survenită asupra 

datelor mele personale. 

Am fost informat/(ă) că datele precum numele și prenumele, specializarea și anul de studiu 

vor fi publicate pe site-ul proiectului în vederea publicării listelor cu grupul țintă și lista de 

așteptare a grupului țintă. De asemenea, mi s-a adus la cunoștință faptul că pentru orice întrebări 

sau cereri referitoare la datele mele cu caracter personal, inclusiv în vederea exercitării drepturilor 

mele pot utiliza adresa de email: innotech.student@usamvcluj.ro. 

Am fost informat/(ă) că am dreptul să îmi retrag consimțămâtul în orice moment printr-o 

cerere scrisă, întemeiată, datată și semnată depusă la sediul UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE 

AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA sau prin e-mail la adresa: 

innotech.student@usamvcluj.ro. 

În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor 

cu caracter personal în cadrul UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ 

VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA. 

 

Data………………………….                                    Semnătura…………………………. 


